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 هچکید
، بیانگر پیشرفت تقاضا برای انرژیافزایش  رشد و توسعه یک کشور به طور مستقیم به وسیله میزان انرژی مورد تقاضا سنجیده می شود.

این رو  ازیزان قابل توجهی انرژی نیاز دارد، کشور است. ایران کشوری در حال توسعه بوده و برای رشد اقتصادی سریع به م یکاقتصادی 

مام ظرفیت تولید انرژی در کشور ضروری می باشد. با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران، امکان  بهره برداری از انواع استفاده از ت

ی را برای کشور به همراه دارد. انرژی وجود دارد. در این میان استفاده از برخی از این انرژی ها اثرات نامطلوب اقتصادی و زیست محیط

هزینه های هنگفت، مهمترین عامل آلودگی محیط زیست درکالن بر  ی در بخش حمل و نقل از این نوع بوده که عالوهیشتر انرژی مصرفب

بنابراین جایگزینی این انرژی ها، با انرژی پاک و ارزان، مانند انرژی خورشیدی ضروری می باشد که با توجه به  شهر ها به شمار می رود.

استفاده از این انرژی در بخش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل ریلی مقدور می باشد. این  امکان در کشورباال بودن تعداد روزهای آفتابی 

نیروی  جهتو امکان استفاده از انرژی خورشیدی را  بیان نمودهل ریلی و انرژی مورد نیاز آنرا در کشور ت بخش حمل و نقمقاله اهمی

 .ست کشور بررسی می نمایدو محیط زیمحرکه قطار و اثرات آنرا بر اقتصاد 
 

 .ل و نقل ریلی، اقتصاد، محیط زیست: انرژی خورشیدی، حمکلیدی هایواژه

 

 مقدمه

طریق  جوامع داشته که از بالقوه نقشی اساسی و کارآمد در باروری امکانات  ،نیاز و زیربنای توسعه پایدارصنعت حمل و نقل به عنوان پیش

های آورد و موجب برقراری و تقویت هرچه سریعتر بخشین عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم میب مستحکمجابجایی بار و مسافر، پیوند 

و  های رشدبدین ترتیب نقش و اهمیت خود را به عنوان یکی از موثرترین شاخص وشود مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها می

 وایمنی،  اقتصادی را از نظر ای آهن به عنوان شریان ارتباطی موثر، جایگاه ویژهههای حمل و نقل، راسازد. در میان بخشتوسعه نمایان می

 راحتی سفر دارا می باشد. 

می  نآهای زیرساختی و توجه به بخش ریلی طراحی بهینه شبکه حمل و نقل ی توسعه یافته،یکی از علل مهم موفقیت و رشد کشورها

زیست و هزینه های ناشی از  محیط و تخریب هوا آلودگی مسئله این مهم، به جهت دستیابی این کشورها روی پیش چالشهای از باشد. یکی

 رد آالینده را گازهای انواع تن هزار چندین سالیانه که باشند، می فسیلی های سوخت هوا آلودگی عامل مهمترین بین این باشد. در آن می

 کنند. می جو وارد کشور
 

mailto:gholam_shiran@yahoo.com
mailto:b.sh88@yahoo.com
mailto:ma_hamed66@yahoo.com


 

 

2 
 

 

 

)تن( 11آالینده ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در سال میزان انتشار گازهای  -1جدول  

 XNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N گازها   سوخت 

 2131 23111 11211311 31211 8131111 ـــــــــــ 31831 313313 بنزین

  3332 1811 111113113 311311 132331 3181 123133 331123 گازوئیل
 

بعنوان بزرگترین مصرف کننده سوخت های فسیلی و تولید کننده طبق آمارهای منتشر شده توسط وزارت نیرو، صنعت حمل و نقل  

 گازهای گلخانه ای شناخته می شود. 

 

از گاز دی اکسید  %31از گاز دی اکسید نیتروژن و  %12از گاز دی اکسید کربن،  %18با توجه به تحقیقات صورت گرفته در وزارت نیرو 

یلی را شامل از سوخت مورد نیاز حمل و نقل ر %18از  شباشد. از آنجا که گازوئیل بیگوگرد از کل آلودگی ها ناشی از مصرف گازوئیل می 

 از تولید و انتشار آالینده های زیست محیطی را به خود اختصاص می دهند. می شود، این بخش مقداری 
 

 

درصد از آلودگی های زیست محیطی را به خود اختصاص داده است. بر  11بخش حمل و نقل بیشتر از  11رازنامه انرژی سال بر اساس ت

که بر اساس مطالعه بانک جهانی و سازمان حفاظت از محیط زیست تنظیم شده است، هزینه ناشی از آلودگی های اساس همین تراز نامه 

تنظیم شده  81میلیارد دالر برآورد شده است. البته این گزارش بر اساس قیمت های سال  3ود حد 11زیست محیطی در کشور در  سال 

منتشر شده است، میزان خسارات مالی مربوط  1388 بهمن ماه سالسالمت که در  218است. از سوی دیگر بر اساس گزارش نشریه شماره 

درصد از  2میلیارد دالر است. از سوی دیگر حمل و نقل ریلی بیش از  8بالغ بر سالیانه به آلودگی هوا در ایران بر اساس گزارش بانک جهانی 

 آلودگی های بخش حمل و نقل را  به خود اختصاص می دهد. بنابراین می توان گفت که هزینه ناشی از آالینده های زیست محیطی حمل و

 میلیارد تومان می باشد. 281رد جو می کنند، بیش از زهای آالینده را واریلی که سالیانه بیش از یک میلیون تن انواع گانقل 

 

(خام نفت معادل بشکه میلیون) 11سال در انرژی های حامل تفکیک به مختلف های بخش انرژی مصرف -2 جدول  

 برق گاز طبیعی میعانات نفتی ردیف

 1/13 2/211 8/12 بخش خانگی

 3/12 1/221 1/31 صنعت

 2/1 3/13 1/211 حمل و نقل

  3/13 8/1 2/21 کشاورزی

 

) میلیون لیتر( 11زوئیل در بخش های مختلف در سال ن مصرف گانمودار میزا -1شکل   

(تن) 1311 سال در کشور ریلی نقل و حمل بخش در ای گلخانه و آالینده گازهای انتشار میزان -3جدول  

 XNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N گازهابخش               

 318 18 1131311 1833 2333 33 3111 1883 ریلی
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 ز بخش حمل و نقل ریلیخت مورد نیاسو

سوخت مورد استفاده در حمل و نقل ریلی گازوئیل می باشد. بنا به گفته مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران، مصرف سوخت 

این مقدار  درصد کل گازوئیل مصرفی کشور می باشد. 1/12حمل و نقل ریلی حدود یک هفتم حمل  و نقل جاده ای است که این میزان 

میلیارد تومان  333میلیون لیتر می شود که هزینه ای بالغ بر  2111ر اساس آمار های منتشر شده توسط وزارت نیرو  سالیانه حدود سوخت ب

تومان برای هر لیتر گازوئیل محاسبه شده است، ولی باید  111 ،این هزینه با احتساب یاراته تخصیص یافته به بخش راه آهن تحمیل می کند.

 می باشد.  تومان برای هر لیتر  311وجه شود که نرخ اصلی گازوئیل به این نکته ت
 

 انرژی خورشیدی

 .باشدمی زمین در موجود هایانرژی تمامی اصلی منبع و است جهان در تجدیدپذیر انرژی منبع فردترین به منحصر خورشیدی انرژی

 جزو سال در آفتابی روز 311 حدود داشتن با ایران .باشدمی نیهثا در کیلووات 1123 حدود در خورشیدی از شده متصاعد انرژی کلی بطور

 ورشیدیخ انرژی از استفاده ایران، جغرافیای موقعیت به توجه با. باشدمی جهان در خورشیدی انرژی پتانسیل زمینه در دنیا کشورهای بهترین

 روز در یدخورش تابشی انرژی میانگین اگر المللیبین نداردهایاستا به توجه با .گیرد قرار توجه مورد باید که است مواردی مهمترین از یکی

 اربسی فتوولتائیک هایسیستم نظیر خورشیدی انرژی مدلهای از استفاده، باشد( ساعت وات 3111) مترمربع در ساعت کیلووات 1/3 از باالتر

 در و باشدیم المللیبین میانگین این از باالتر بسیار خورشید تابشی انرژی ایران قسمتهای از بسیاری در .است صرفه به مقرون و اقتصادی

 سطح بر خورشید تابشی انرژی متوسط بطور ولی است شده گیریاندازه مترمربع بر ساعت وات کیلو 8 تا 3 از باالتر حتی نقاط از برخی

 .است مترمربع بر ساعت وات کیلو 1٫1 حدود ایران سرزمین

 

 ریلی ل و نقلحم در خورشیدی انرژی از استفاده

که به عنوان اولین نمونه قطار خورشیدی در اروپا  ه استاجرا شد 1بین شهر های کرالیرت و کیسماروس در کشور مجارستانای پروژه 

. برای نصب صفحات خورشیدی از فران و جهانگردان ساخته شده استوا می باشد که برای جابجایی مسانوعی ترام می رود. این طرح به شما

 کیلومتر بر ساعت است.  21. سرعت سیر این وسیله بیشتر از شده استمربع از مساحت روی سقف این وسیله استفاده متر  1

 . این واگناشاره نمود ساخته شدهدر آمریکا  2که توسط شرکت بومباردیرواگنی  اجرا شده می توان به ازدیگر پروژه های قطار خورشیدی

استفاده شده است تا با کاهش وزن کل  گرفته شده است. برای ساخت این واگن از مصالح سبک وزنبرای سامانه قطار مغناطیسی در نظر 

 استفاده از بیشترین نور خورشید و  برای و  نصب شدهروی سقف واگن  بر خورشیدی اتـقطار، میزان انرژی مورد نیاز را کاهش دهند. صفح

  .بچرخندصورت خودکار به طرف خورشید  صفحات به گرفته تاطراحی به گونه ای صورت ن میزان تولید برق، دباال بر

اجرا می شود، طرح قطار  در ایالت آریزونا 3که به زودی در کشور آمریکا در مسیر شهر های فونیکس و تاکسن از طرح ها دیگر یکی

ار مورد توجه رئیس جمهور و دقیقه کاهش می دهد و  بسی 31مایل بر ساعت است که مدت زمان سفر را به  221مغناطیسی با سرعت 

مگاوات  111مقامات کشور آمریکا قرار گرفته است. در این طرح بر روی بام سرتاسر مسیر صفحات خورشیدی نصب می شود. این قطار به 

شور کبرق نیاز دارد که تمامی آن توسط صفحات خورشیدی نصب شده تامین می گردد. نمونه دیگری از این طرح در یکی از خطوط متروی 

 28 ربلژیک ساخته شده است. از معایب این روش می توان به باال بودن هزینه اولیه آن اشاره نمود که در پروژه کشور آمریکا این هزینه بالغ ب

 میلیارد دالر برآورد شده است.
 

                                                           
1 Kirelyret and Kismaros 
2 Bombardier 
3 Tucson to Phoenix 
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 قطار مغناطیسی ایالت آریزونا -1شکل          واگن خورشیدی شرکت بومباردیر         -3تراموای خورشیدی در مجارستان          شکل  -2شکل 

 

 نآ تحویل و خورشید از انرژی گرفتن تحویل نظر از باید سیستم که داشت نظر در باید 1فتوولتائیک خورشیدی سامانه یک طراحی رایب

 صفحات طتوس شده تولید انرژی با یدبا مصرف کننده به ها باتری سوی از شده داده تحویل انرژی .باشد متعادل مستقیم و متناوب بارهای به

 رایب انرژی منبع نقش ها باتری ها سیستم این در .باشد برابر روز(  یک در خورشید موثر تابش های ساعت طول روز )در یک در خورشیدی

 دارند. برعهده را ها باتری شارژر و انرژی کننده تامین نقش نیز خورشیدی صفحات و دارند را مصرف کننده
 

 

خورشیدی برای حرکت قطار مراحل تولید برق  -1ل شک  

 

را در یک مسیر  مشخص بررسی نماییم. مسیر مبنا که  کدامجهت مقایسه بین سامانه های دیزلی و خورشیدی نیاز داریم تا عملکرد هر 

یی ل انتخاب شده که از ظرفیت باالبندرعباس می باشد. این مسیر به این دلی –در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، مسیر اصفهان 

کیلومتر می باشد. برابر تحقیقات صورت گرفته از اداره راه آهن استان  1111لید انرژی خورشیدی برخوردار است. طول این مسیر برای تو

 ده، سالیانه نزدیک بهلیتر گازوئیل مصرف می کنند که برای طی مسیر در نظر گرفته ش 21اصفهان، قطارهای دیزلی در هر کیلومتر بیش از 

تومان در نظر بگیریم، هزینه ناشی از سوخت  211ئیل مصرف می کنند. اگر هزینه هر لیتر گازوئیل را به طور میانگین میلیون لیتر گازو 11

فحات خورشیدی در مقابل جهت محاسبه هزینه استفاده از انرژی خورشیدی، تعداد ص میلیارد تومان می شود. 1/2حدود سالیانه در این مسیر 

برای محاسبه این مقادیر باید مشخصات مصرفی لکوموتیو را در نظر بگیریم. در این مقاله لکوموتیو و باتری های مورد نیاز محاسبه می شود. 

 شده است مورد بررسی قرار می گیردساخته  3که در شرکت زیمنس 238برقی کالس 

                                                           
1 photovoltaic 
2 38Class  
3 siemens 
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کت زیمنسشر 38مشخصات الکتریکی لکومووتیو کالس – 1جدول     

 

 

 نیاز مورد انرژی محاسبه

 .آورد بدستاز روابط زیر  می توان را نیاز مورد انرژی میزان

 

 

 است. کارکرد لکوموتیو ساعت h توان برق مستقیم مورد نیاز و Pdc؛ انرژی برق مستقیم مورد نیاز Edc که در آن

 

 

 نیاز مورد های باتری تعداد و ساعت آمپر میزان محاسبه

 .آید می بدست زیر رابطه از شود تامین ها باتری توسط باید که انرژی میزان. دارند را مستقیم بارهای به انرژی انتقال وظیفه ها باتری 

باتری مورد بررسی در نظر می گیریم. آن را برابر صفر نداریم و انرژی  1همچنین به دلیل وجود جریان برق مستقیم نیازی به استفاده از اینورتر

 در آمریکا با مشخصات زیر می باشد: 21-در این تحقیق ساخت شرکت سوالر 

1-شرکت سوالر  باتری خورشیدی الکتریکی مشخصات – 1 جدول  

 
 

(2)  𝐸𝑏 = 𝐸𝑖𝑛𝑣 ×
111

𝑈𝑏
+ 𝐸𝑑𝑐                                                   

  

 است. ولتاژ باتری 𝑈𝑏 و انرژی اینورتر 𝐸𝑖𝑛𝑣؛ انرژی تحویل داده شده توسط باتری ها Eb که در آن

 

 .کنیم تقسیم سیستم ولتاژ بر را آمده بدست انرژی است کافی نیاز مورد باتری ساعت آمپر محاسبه برای همچنین

                                                           
1 Inverter 
2 1-Solar 

(1) Edc=Pdc×h 

 Edc=1011×11=10111 kwh 

 𝐸𝑏 = 1 + 10111 = 10111𝑘𝑤ℎ 
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روزهای  تعداد 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 𝐷𝑎𝑦𝑠؛ تخلیه باتری درصد 𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒؛ بیشترین درصد تخلیه باتری ها 𝑀𝑎𝑥 𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 که در آن

 .ستولتاژ سامانه ا  𝑉𝑠𝑦𝑠آمپر ساعت کلی مورد نیاز و  𝐴ℎ𝑡 ؛ابری

 

 

 

 و نهاآ تعداد نتوا می زیر روابط با بنابراین. هستند موجود متفاوتی )آمپرساعت( های ظرفیت و ولتاژها با ها باتری اینکه به توجه با

 .آورد بدست سیستم ولتاژ به توجه با آنها قرارگیری طرز همچنین

 

 

 

 

 .ستا باتریولتاژ   𝑉𝑏و باتری کل تعداد  𝑛𝑏؛ سریتعداد باتری  𝑛𝑏 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠؛ تعداد باتری موازی nb parallel که در آن

 

 

 

 

 نیاز مورد خورشیدی پنلهای تعداد و انرژی محاسبه

 می زیر طرواب با میشود تلف گیرد می خورشیدی صفحات از که انرژی از مقداری باشد نمی صددرصد کنترلر شارژ بازده اینکه به توجه با

. برای این کار نیاز به مشخصات صفحات خورشیدی داریم. با توجه به نمود مشخص را آنها اتصال طریقه و خورشیدی صفحات تعداد توان

ی استفاده شود که بیشترین بازده را داشته باشند. برای این کار  صفحات اینکه میزان برق مصرفی بسیار زیاد می باشد، الزم است تا از صفحات

 در آمریکا ساخته شده اند. 1این صفحات در شرکت سینو سوال خورشیدی با مشخصات زیر در نظر گرفته شده است.

شرکت سینو سوال مشخصات صفحات خورشیدی – 3جدول   

 

                                                           
1 aSino sol 

(3) 
𝑀𝑎𝑥 𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

𝐵𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 𝐷𝑎𝑦𝑠
 

(4)  𝐴ℎ𝑡 =
𝐸𝑏

𝑉𝑠𝑦𝑠 × 𝑀𝑎𝑥 𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 
 

 
𝑀𝑎𝑥 𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =

%19

1
= %19 

 
𝐴ℎ𝑡 =

10111 × 11
3

601 × %19 
= 20641 𝐴. ℎ 

(0)  𝑛𝑏 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙 =
𝐴ℎ𝑡

𝐴ℎ𝑏 
 

(6)  𝑛𝑏 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 =
𝑉𝑠𝑦𝑠

𝑉𝑏 
 

(7)  nb = nb parallel × nb series 

 nb parallel =
20641

24%1 
= 11/2% ≅ 11 

 nb series =
601

48 
= 13 

 nb = 11 × 13 = 143 
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ساعات کاری  𝐻𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟و  صفحات خورشیدی کل جریان 𝐼𝑝𝑡؛ بازده کنترلر 𝑈𝑐؛ خورشیدی صفحات کل توسط شده تولید انرژی 𝐸𝑝 که در آن 

 .ستا صفحات

 

 

 

 

 

 

 

,Vpو  صفحات خورشیدیکل تعداد  𝑛𝑏؛ سری صفحاتتعداد  𝑛𝑏 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠؛ موازی صفحاتتعداد  𝑛𝑏 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙 که در آن  Ip   و ولتاژ

 .ستا یک صفحهجریان 

 

 

 

 

 

 .است قطار مورد نیازباتری جهت بکار گیری به منظور نیروی محرکه  113صفحه خورشیدی و  1881مشخص شد تعداد  به طوری که

صفحات و باتری ها به نحوی در قطار جانمایی شوند. همانطوریکه در قسمت قبل بیان شد ایده هایی در بعضی از کشورها اجرا   حال باید این

آمریکا قرار است  ی از این ایده ها قرار دادن صفحات خورشیدی در روی یک سقف در باالی مسیر حرکت قطار بود که در کشورشده اند. یک

ه نمونه آن در کشور بلژیک اجرا شده است. ایده هایی دیگری نیز مانند سبک سازی وزن واگن به منظور کاهش تعداد صفحات اجرا شود. البت

ور آمریکا و همچنین تراموای خورشیدی در مجارستان به مرحله اجرا در آمده اند. در این مقاله ایده دیگری بررسی خورشیدی مورد نیاز در کش

صفحات خورشیدی می باشد. البته برای حمل باتری ها می توان از این واگن می شود. این ایده به کارگیری تعدادی واگن کفی را برای حمل 

متر  11*3/2با توجه به ابعاد یک واگن که به صورت تقریبی   یر شکل ساده این ایده نشان داده شده است.های کفی استفاده شود. در شکل ز

 تعیین نماییم.  3مورد نیاز را با توجه به شکل متر از روی زمین است، می توانیم تعداد واگن  3/3و به ارتفاع 

(8)  𝐸𝑝 = 𝐸𝑏 ×
111

𝑈𝑐
 

(%)  𝐼𝑝𝑡 =
𝐸𝑝

𝑉𝑠𝑦𝑠 × 𝐻𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
 

 𝐸𝑝 = 10111 ×
111

%8
= 10316 𝑘𝑤ℎ 

 Ipt =
10316 × 11

3

601 × 11
= 2300 

(11)  𝑛𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙 =
𝐼𝑝𝑡

𝐼𝑝 
 

(11)  𝑛𝑝 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 =
𝑉𝑠𝑦𝑠

𝑉𝑝
 

(12)  𝑛𝑝 = 𝑛𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙 × 𝑛𝑝 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 

 np parallel =
2300

8.2 
= 288 

 

 np series =
601

38.4
= 17 

 np = 287 × 17 = 4881 
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پیشنهادی روی واگن ها در طرح برنحوه جانمایی صفحات خورشیدی  – 3شکل  

 

صفحه خورشیدی در روی  11عدد صفحه خورشیدی در روی سقف واگن و کناره های آن و همچنین  31بر اساس این ایده می توان 

نیم وزن ک رت تقریبی مشابه واگن ها می باشد. همچنین فرض میواگن های کفی نصب نمود. صفحات نصب شده روی لکوموتیو نیز به صو

برابر واگن کفی باشد. البته واگن کفی با این وزن سبک برای این استفاده خاص باید ساخته شود. همچنین به  8هر واگن مسافربری حدود 

بنابراین تعداد واگن کفی مورد نیاز بر اساس رابطه زیر به دست واگن دارد. دستگاه  11تا  12طور عادی یک قطار با احتساب لکوموتیو بین 

 می آید:

 

 

دستگاه می باشد. بر اساس این ایده تعداد کل واگن های  81تعداد واگن مورد نیاز بر اساس رابطه باال همانطور که مشاهده می شود، 

 دستگاه می شود.  11قطار با احتساب لکوموتیو  

 

 نتایج

. برخی از هزینه های ایده پیشنهادی با قطار های دیزلی یکی از شرایط مورد قبول قرار گرفتن طرح های جدید، اقتصادی بودن آنها است

برخی دیگر متفاوت است. در این قسمت قطارهای دیزلی و سامانه قطار برقی خورشیدی از نظر هزینه های اختصاصی با هم مقایسه  ومشابه 

. میزان مصرف سوخت در مسیر اصفهان بندر بندر عباس انجام شده است -فهان مقایسه این دو سامانه با در نظر گرفتن مسیر اص می شوند.

کل مصرف سوخت سالیانه راه آهن کشور است. به دلیل  111/1میلیون لیتر گازوئیل می باشد. این مقدار حدود  1/1عباس سالیانه حدود 

یر میزان آلودگی که در این مسمی توان گفت که یر مورد نظر در دسترس نمی باشد، ر مساز میزان آالینده های ناشی از قطااینکه آمار دقیقی 

 کل آلودگی ایجاد شده در اثر حمل و نقل ریلی است.از  111/1ایجاد می شود حدود 

مقایسه هزینه های اختصاصی سامانه های دیزلی و خورشیدی) میلیارد تومان( – 3جدول   

هزینه صفحات  میزان سوخت سالیانه قیمت لکوموتیو سامانه

 خورشیدی

زینه آلودگی ه هزینه باتری ها

 هوا

هزینه واگن های 

 کفی

 جمع کل

1/2 8 دیزلی  ----------- --------- 12/1  ----------- 32/11  

121/1 ----- 21 خورشیدی  13/11  --------- 3/1  281/12  
 

 

(13) 𝑛𝑤 =
1881 − (11 ∗ 31)

11
= 31 ≌ 81 
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می توان  شد، سال می با 21سال و عمر مفید باتری ها  21و از آنجایی که عمر مفید صفحات خورشیدی  3با توجه به جدول شماره 

میلیارد تومان می شود در حالی که استفاده از  1/81سال هزینه استفاده از قطار با لکوموتیو دیزلی حدود  21که در طول  پیش بینی نمود

ظ استفاده از سامانه خورشیدی در بلند مدت از لحا دلیل میلیارد تومان هزینه در بر دارد. به همین 281/12قطار برقی خورشیدی حدود 

با اجرای طرح  سوی دیگر . ازرا کاهش می دهداز هزینه ها میلیارد تومان  11نزدیک به  سال 21در طول  صرفه بوده و  مقرون اقتصادی به

برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کاهش می یابند. همچنین فعالیت  138ماده  اجرای در راستای آلودگی های زیست محیطی پیشنهادی

در مقابل این موارد مثبت، موارد منفی نیز وجود  از لحاظ آلودگی های صوتی در سطح بسیار قابل قبولی قرار می گیرد.رشیدی قطار برقی خو

دارد که باید برای آنها راه حل مناسبی پیدا شود. ارتعاشات ناشی از حرکت قطار به شدت باعث کاهش عمر مفید صفحات خورشیدی و باتری 

 ،شرایط نگهداری . از سوی دیگر عمر مفید باتری ها در بهترینکاهش می دهد 1به حدود  را خورشیدی عمر صفحاتها می شود. این موضوع 

سال می باشد. همچنین در این تحقیق از حداکثر توان تولیدی صفحات خورشیدی جهت انجام محاسبات استفاده شد در حالی که بازده  21

به صورت همزمان در معرض نور خورشید  خورشیدی به کار رفته تمام این صفحات از طرفی ست.ا کمتر از این مقداراین صفحات در واقعیت 

قرار ندارند و صفحاتی که در معرض نور خورشید قرار نداشته باشند نمی توانند در تولید انرژی خورشیدی سهیم باشند. به همین دلیل 

برقی تامین شود. البته می توان امیدوار بود که در سالهای آینده  قطار مورد نیازنمیتوان انتظار داشت که با این تعداد صفحه خورشیدی انرژی 

و به دنبال رشد فن آوری صفحات خورشیدی و باتری هایی با بازده و عمر مفید باالتر و ابعاد و قیمت کمتر تولید شوند که در آن صورت 

 امکان اجرای این طرح وجود دارد. 

 نتیجه گیری و جمع بندی

و راحتی سفر دارا می ایمنی،  اقتصادی را از نظر ای آهن به عنوان شریان ارتباطی موثر، جایگاه ویژههای حمل و نقل، راهیان بخشدر م

سالیانه حدود  باشد. زیست و هزینه های ناشی از آن می محیط و تخریب هوا آلودگی مسئله معضالت سامانه حمل و نقل ریلی، از یکیباشد. 

به بخش راه آهن تحمیل  با احتساب یارانه میلیارد تومان 333لیتر گازوئیل در این بخش مصرف می شود که هزینه ای بالغ بر میلیون  2111

با توجه به ماده میلیارد تومان می باشد.  281سالیانه بیش از  های زیست محیطی حمل و نقل ریلی هزینه ناشی از آالینده از طرفی می کند.

د وری های جدیاز فن آاست تا د، نیاز سعه اقتصادی و اجتماعی که بر کاهش آالینده های زیست محیطی تاکید می کنبرنامه پنجم تو 138

از انرژی خورشیدی به منظور نیروی محرکه قطار می باشد. در این  وری ها بهره گیریاز این فن آ. یکی فاده گردداست حمل و نقل ریلیدر 

ر طرح د .. ایده دیگری در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهستندست که دارای هزینه های بسیار باالیی راستا طرح های مختلفی اجرا شده ا

 هو تعدادی واگن کفی استفاده می شود. این طرح در نگاه اول دارای هزینپیشنهادی جهت نصب صفحات خورشیدی از سطح مفید واگن ها 

 مقرون به صرفه بوده و فاقد آالینده های زیست محیطی وبسیار با قطار های دیزلی ر مقایسه در بلند مدت د اولیه بسیار باالیی می باشد اما

از دالیلی است که باعث می شود اجرای این طرح در حال حاضر خورشیدی و باتری های صفحات  پایینبازده  ولی صوتی می باشد. آلودگی

سریع فن آوری در چند سال آینده صفحات و باتری های خورشیدی تولید شوند  امکان پذیر نباشد. ولی با اطمینان می توان گفت که با رشد

 که بازده الزم را برای اجرای اقتصادی این طرح دارا باشند.

 قدردانی

و مهندس هادی اسعدی متروی تهران بخش در  کارشناساندر اینجا الزم است تا از همکاری آقایان دکتر پدرام، دکتر شاملو و دکتر حاجیان 

مکاری آقای مهندس عزیزی، مسئول محترم آزمایشگاه دانشکده برق دانشگاه اصفهان و کارکنان بخش ماشین گردد. همچنین از ه تشکر 

 و قدردانی می گردد. تشکر  راه آهن استان اصفهان کل آالت اداره
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